
Onbegrip bestaat er vooral over het waarom en de snel-
heid van uitvoering. Iets meer dan een jaar geleden kre-
gen alle bewoners nog een brief dat er voor de komende
vijf jaar geen plannen waren voor hun flats. ”We zijn van
gedachten veranderd”, geeft directeur Van Beekhuizen
desgevraagd toe. Bewoner Bart Luchtmeijer van één van
de flats startte onmiddellijk een protestactie. Hij haalde
84 handtekeningen op in de 160 flats in Paauwenburg
waarmee de meerderheid (52,5 %) aangaf tegen de
sloop te zijn. 

Verbazing wethouder
Maandag 2 april overhandigde Bart Luchtmeijer de
handtekeningen aan L’escaut directeur Jan van
Beekhuizen en verantwoordelijk wethouder Tineke
Verhage. Van Beekhuizen gaf aan het signaal van de
bewoners serieus te willen nemen, maar kon niet belo-
ven dat daarmee de sloop van de baan was. ”Als alle
andere partijen het plan wel zien zitten, maar alleen de
bewoners niet, dan zullen we opnieuw met de bewoners
in gesprek moeten”. Met andere partijen doelde hij
onder meer op de gemeenteraad.
Wethouder Verhage gaf bij deze gelegenheid te kennen
dat ze de afkeurende geluiden uit de raad niet helemaal
kon plaatsen, ”de raad is immers indertijd zelf akkoord
gegaan met de woonvisie en het herstructureringsconve-
nant, besluiten die aan deze plannen ten grondslag lig-
gen”. Die besluiten dateren echter uit een vorige raads-
periode en waren nog niet concreet ingevuld met te
slopen straten.

Wijkraad niet ingelicht 
De vraag dringt zich op waarom wethouder Tineke
Verhage, die tevens wijkwethouder is voor Paauwenburg,
heeft verzuimd de wijk of de wijkraad in te lichten over
de sloopplannen. Nu kreeg de wijkraad lucht van de
plannen doordat een buurtbewoner de gewraakte sloop-
brief dezelfde dag nog doorstuurde.
Toen de wethouder diezelfde avond geconfronteerd werd
met de brief, reageerde zij op haar beurt verrast. Het is

ronduit jammer te noemen dat de wethouder ervoor
gekozen heeft de plannen voor de wijk stil te houden.
Communicatie is bij een gevoelige kwestie als sloop
essentieel. De brief van L’escaut aan de bewoners ver-
dient wat dat betreft volgens menigeen al geen schoon-
heidsprijs.

Uitstel raadsbesluit
Ook gemeenteraadsleden reageerden onaangenaam ver-
rast op de sloopplannen en kozen openlijk de zijde van
de bewoners in de media. Zo viel PvdA-raadslid Sjef van
Wijnen zijn eigen wethouder (Verhage) af door te spre-
ken van kapitaalsvernietiging en dat je zo niet met bewo-
ners omgaat. Coen van Dalen van de Christen Unie
schreef vervolgens vóór alles ”voor mensen te gaan en
niet voor stenen”. ”We zitten niet te wachten op nog
meer lege plekken zoals het Middengebied waar wel veel
gesloopt is maar nog bitter weinig teruggebouwd”. 
Het besluit over de sloopplannen is op verzoek van een
aantal fracties een maand uitgesteld omdat zij zich beter
willen oriënteren. Daarmee verschuift de beslissing over
de sloopplannen in ieder geval naar de raadsvergadering
van mei. 

Raad twijfelt
De gemeenteraadsleden kregen op verzoek een aparte
toelichting op de plannen door de corporaties L’escaut
en WSW. Fractievoorzitter van de SP Trix de Roos zegt ook

na deze toelichting beslist niet overtuigd te zijn van de
noodzaak van sloop. ”Er moeten andere manieren zijn
om wijken te verbeteren dan door te slopen”. Haar par-
tij is verantwoordelijk voor de protestposters ”Ik woon
hier naar mijn zin. Slopen is bezopen”. 
Ook fractievoorzitter Lou Waterman van de Partij
Souburg Ritthem heeft na die avond nog niet genoeg
informatie en wil vooral van de wethouder nog meer toe-
lichting. ”We zijn nog niet om”.
CDA- fractievoorzitter Mark Geilenkirchen is een voor-
stander van evenwichtig bouwen en slopen en vindt ”dat
er weinig evenwicht is te vinden in deze plannen”.
Volgens PvdA-raadslid Sjef van Wijnen ”zal het er uitein-
delijk om spannen” of het besluit het haalt in de ge-
meenteraad. ”De prestatie-afspraken waarover gestemd
moet worden gaan over een totaal pakket aan afspraken
waarvan ik een gedeelte best goed en wenselijk vind”.
Maar met twee uitzonderingen: ”Wat betreft
Paauwenburg en de Hudsonstraat in Souburg ben ik niet
overtuigd”. 

Woonkwaliteit
L’escaut directeur Van Beekhuizen ontkent dat de sloop-
plannen iets te maken hebben met sociale problematiek
of bouwkundige staat van de woningen in Paauwenburg.
”Deze portiekflats bieden voor nu en in de toekomst een
te lage woonkwaliteit. We zien dat mensen er niet lang
blijven wonen en de woningen zijn steeds moeilijker
verhuurbaar”. Voor de toekomst voorspelt hij leegstand
in de portieken. Van Beekhuizen hoopt dat huurders er
begrip voor kunnen opbrengen dat de corporatie ”moet
denken aan de vraag voor morgen”. Of dat reëel is om
van een individuele huurder te vragen, wiens huis je
sloopt, valt natuurlijk te betwijfelen. 

Herhuisvesting
Over het herhuisvesten van al die bewoners maakt
L’escaut zich absoluut geen zorgen. ”Er komen jaarlijks
700 woningen leeg en tegen die tijd zijn er 350 wonin-
gen bijgebouwd. We zullen zorgvuldig omgaan met indi-
viduele woonwensen en passen daarbij maatwerk toe”. 

Volgens wethouder Verhage zijn er voldoende goedkope
woningen op de markt. ”Er zijn zelfs meer woningen
dan de groep groot is”. Afgesproken is dat de helft van
het aantal te slopen woningen teruggebouwd wordt
binnen de huursubsidiegrenzen. Addertje onder het gras
is wel dat deze alleen voor ouderen bestemd zijn. ”Een
groter groeiende groep waar nu niet voldoende huizen
voor zijn”, aldus Van Beekhuizen. De achterliggende
gedachte is dat de huizen die de ouderen verlaten, weer
beschikbaar komen voor de overige doelgroepen. 
In totaal worden dezelfde aantallen teruggebouwd in de
verdeling: 50% sociale huur (ouderen), 10% procent
luxe huur en 40 % koopwoningen.
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Piraten!
Koninginnedag Paauwenburg staat dit jaar in het
teken van 'Piraten!'. Daarom wordt de
Paauwenburgse jeugd opgeroepen als piraat ver-
kleed mee te doet aan de activiteiten bij Open Hof.
Ook de kinderspellen en het kindertheater hebben
met piraten te maken.
Voor het piratenthema is gekozen vanwege het De
Ruyterjaar. Dat is niet gebeurd omdat De Ruyter
een bij uitstek bekende piraat was - hoewel hij een
poos kaperkapitein is geweest - maar omdat dit
thema goed past in de tijd van De Ruyter en het
toenmalige Vlissingen, dat een berucht kapersnest
was. 
Piraten waren zeelui die met permissie van de
overheid vijandelijke schepen mochten veroveren.
Het was een soort vrijgevochten marine die een
deel van het geld en de goederen in eigen zak stop-
te en tegelijkertijd slagen toebracht aan de vijand.
Zodoende verfoeiden wij de kapers van
Duinkerken, terwijl onze Vlissingers precies het-
zelfde deden!

L’escaut hoopt dat bewoners noodzaak van vernieuwing inzien

Onrust en boosheid over sloopplannen
L’escaut moet aan de toekomst denken. Zegt directeur Jan van Beekhuizen. Op 13
maart viel het bijbehorende woord zwart op wit gedrukt in de bus bij de huurders van
576 woningen: sloop. Daarvan staan er 160 in onze wijk, te weten de portiekflats aan
de Schaepmanstraat, de Lieftinckstraat en de Troelstraweg. Menig bewoner van deze
flats zegt niet te kunnen snappen waarom hun flat tegen de vlakte moet. In de portie-
ken was en is het sloopplan het gesprek van de dag. Bij ouderen die dachten nooit
meer te hoeven verhuizen, sloeg de brief in als een bom.

Bart Luchtmeijer overhandigd de protesthandtekeningen aan directeur Jan van Beekhuizen en verantwoordelijk wethouder Tineke Verhage.

Portiekflats Schaepmanstraat



Activiteiten in Paauwenburg
Open Hof activiteiten seizoen 2006-2007
Maandagmorgen Yoga, Diana v.d. Gaast 430757
Maandagmiddag Tai-Chi, 06-28897769
Maandagavond Spirituele ver. Harmonia

Zie progr. 2006 verderop in dit kader.
Info 0118-463077 of 625298

Maandag Bloemsierkunst, start 25-9 470263
Elke 3e ma. v.d. mnd. Hobby Computer Club 490344
Maandagmiddag Damesrecreatiegym O.N. 410032
Dinsdagmorgen Mensendieck, S. Bosga 473301
Dinsdagmorgen Mensendieck ZVU, Hanny Visch
Dinsdagavond Tai-Chi 06-28897769
Dinsdagavond Bridge ’De Vlissingse Fles’ 413528
Woensdagmorgen Damesrecreatiegym O.N. 410032
Woensdagmorgen Mensendieck, J. Statena 639454
Woensdagavond Zeeuwse Katholieke Vrouwenbond

div. bijeenkomsten op woe. en/of 
don.avond info: 414636

Woensdagavond Yoga, Ria v.d. Gaast 430757
Donderdagmorgen Damesrecreatiegym, O.N. 479192
Donderdagmiddag Bridgeclub ’Open Hof ’ 411734
Donderdagavond Klaverjasclub, hr. Jouvenaar 468550
Donderdagavond Div. beleggingsclubs 06-30683851
Elke 1e v.d. mnd. Hobby Computer Croep

werkgroep stamboomonderzoek
Elke 4e v.d. mnd. Hobby Computer Croep

werkgroep fotografie 490344
Donderdag diverse bijeenkomsten:

U.V.V. 466665
Wijkraad Paauwenburg
Regenboogflats

Elke vrij.morgen Trombosedienst 622738
Elke vrij.morgen Yoga, Diana v.d. Gaast 430757

Vaste activiteiten in Campus de Ruyter
Ma.morgen 10.00-12.00 Senioren bridgemorgen
Ma.morgen 10.00-12.00 computer instr.-mevr. Polman
Ma.middag 13.30-15.30 senioren creamiddag 
Ma.middag 14.00-16.30 Zanggroep ’Zokantook’
1e di. v.d. mnd.: 10.00-12.00 computer overleg

3e di. op afspraak
Di.morgen 10.00-12.00 Klaverjassen
Di.middag 14.00-16.00 computer instr. dhr. Huysman
Di.avond 19.30-21.30 Crea diverse technieken

Woe.morgen 11.00-12.00 Senioren drumband
Woe.middag 13.30-16.00 koersbal
Do.morgen 10.00-11.00 Seniorengym
Do.morgen 10.00-12.00 Computer gev. dhr. Keulemans
Do.middag 13.30-15.30 Line-dance
Do.middag 13.30-15.30 Crea diverse technieken
Do.middag 14.00-16.00 Computer mevr. Wagenaar
Vrij.morgen 10.00-12.00 Nederlandstalig koor
Vrij.middag 13.30-16.00 koersbal

Majoraat  tel. 0118-471 103 - website: www.majoraat.nl
Ma. t/m vrij. Open Tafel. Aanmelden voor 10.00 uur!!! Info of aanmelden: tel. 0118-471 103 (09.00-16.00 uur)
Zorgstroom: inloop spreekuur: maandag, woensdag, vrijdag van 10.30-12.00 uur. 

Bijzondere activiteiten Stichting Majoraat
15 april 14.30-16.00 Concert Zingende Zilvermeeuwen
22 april 13.30-16.00 Bingo
30 april 20.00-24.00 Koninginnebal
11 mei 14.00-17.30 open middag en va. 16.00 u. expo
11 mei 20.00-23.00 open les Square-dance
12 mei 09.00-14.00 rommelmarkt

12 mei 14.30-15.00 Square-dance demo
12 mei 15.30-16.00 Line-dance demo
12 mei 19.00-21.00 open les Line-dance
20 mei 13.30-16.00 Bingo
17 juni 13.30-16.00 Bingo

Activiteiten door anderen in Campus de Ruyter
Ma.avond Bridgegroep ’Scaldis’
Di.middag Bieb 55+ 14.00-16.00 uur
Di.avond Bridgegroep ’Sans-a-tout’, tel. info 641 520
Woe.avond Boccia Boules Plesant, inl. tel. 06-13676825

Do.middag Bieb 55+ 14.00-16.00uur
Do.avond Rounddance ’North Sea Dancers’, tel. 471 293
Vrij.avond Squaredance ’North Sea Dancers’, tel. 471 293
Zat.avond Linedance

EXTRA ACTIVITEITEN OPEN HOF: * Op 30 april is er weer een groots opgezet koninginnedagspektakel. In verband met de
grote opkomst van de kinderen worden er nog vrijwilligers gevraagd voor het begeleiden van de diverse activiteiten. * Veilig
Verkeer Nederland, afdeling Vlissingen, verzorgt enkele malen per jaar de cursus ouderen in verkeer. Op deze dag wordt uw
rijvaardigheid getest, reactievermogen, ogen, theorie en er worden wat bewegingslessen gegeven. Inl.: dhr. Assink, tel.
634756 of dhr. Post, tel. 431850. 
Tevens is het wijkcentrum Open Hof redactie-adres voor de Wijkkrant Klaver Vier. * Het Open Hof is er ook voor een kopje
koffie/thee of iets anders. Er zijn diverse ruimtes beschikbaar voor groepsactiviteiten enz. * Het Open Hof is te bereiken aan
de Alexander Gogelweg 59, 4384 EV Vlissingen of per e-mail cw.openhof@zeelandnet.nl

Falckstraat 2
centrum voor pers. bewustwording en creatieve ontwikkeling
Maria Porskamp 435278 of 06-55144415

zon. 2x p.mnd. 11.00-12.30 workshop djembé
maandagav. 20.00-22.00 mandalatekenen
dinsdagmid. 13.00-15.00 mandalatekenen
dinsdagavond 20.00-21.30 meditatiecursus

woen. 2x p.mnd 19.30-22.00 cursus pers. bewustwording
don. 1x p.mnd 10.30-14.30 chakratekencursus
don. 2x p.mnd 20.00-22.00 cursus op zoek naar de bron

van onze verslaving

JAS (Voor meer informatie: 06-18324833
of verenigingJAS@gmail.com)

maandag 16.00-21.00 Inloop
dinsdag 19.00-21.00 Inloop
woensdag 15.00-18.00 Inloop

19.00-21.00 Inloop
vrijdag 19.00-22.00 inloop (in oneven weken)

1x per maand jongerenbingo

zaterdag 16.00-18.00 Diverse competites
19.00-22.00 Muziekavond voor 12 jaar en ouder

(diverse thema´s)
Ma. 30 apr. 19.30-22.00 Jongerenkoniginnedisco

entree 1 euro; 12 tot 16 jaar

Paraplu
(Voor meer informatie: 0118 - 46 54 54)

Dinsdag 15.00 tot 17.30 Tienerinloop (10-14 jr.)
Donderdag 15.00 tot 17.30 Meideninloop (13-16 jr.)

Donderdag 19.00 tot 21.00 Meideninloop (13-16 jr.)
Vrijdag 10.30 tot 12.30 Jonge ouders (alleenstaande)

15.00 tot 17.30 Tienerinloop (10-14 jr.)

Spirituele ver. Harmonia Info 0118-463077 of 625298

Openbare avonden: 23 april: Marina Hoffmann - waarnemingen d.m.v. tekeningen; 14 mei: Astrid Meijlink - waarnemingen
via foto overledene; 25 juni: Tineke de Ruiter - Waarnemingen via foto overledene; 24 sept.: Corrie Dupuis - Waarnemingen
d.m.v. waskaarten. Aanvang bijeenkomsten 20.00 uur. Entree leden 2 euro - niet-leden 6 euro. Adres: Centrum Open Hof,
Alexander Gogelweg 59, Vlissingen.

Gemeente Vlissingen 487000

Burger Participatie P. Stok 487459

Serviceteam Openbare ruimte:

Losse tegels, graffiti e.d. 487464

Afvalverwijdering: grof vuil 487452

Openbare Verlichting 487456

Groenvoorziening 487372

Streekziekenhuis Walcheren 425000

Huisartsenpost:

Avond- en weekenddiensten 0900-1985

l’Escaut Woonservice:

storing liften, verwarming e.d. 422300

Politie, algemeen nummer 0900-8844

Belangrijke telefoonnummers

3300 jjaaaarr3300 jjaaaarr

Alle klanten ontvangen
een feestcheque!!!

Scheldestraat 54, Vlissingen

De cursus wordt gegeven door het Maatschappelijk Werk
Walcheren en staat open voor iedereen die wat wil bijle-
ren om zijn of haar persoonlijke budget op de rails te
houden.

De onderwerpen van de cursus zijn bijvoorbeeld de
financiële planning van het huishouden en de ellende
die kan ontstaan als men bijvoorbeeld het eigen inko-
men te hoog inschat. Er zijn allerlei omstandigheden die
men in het oog moet houden zoals verzekeringen, ziek-
tekosten, leningen en huisvestingskosten. Hoe houd je
het overzicht hierop, wat is er vrij te besteden, hoe zorg
je ervoor dat je niet armlastig wordt? - daar gaat deze
cursus over.

Ook wordt er informatie gegeven waar men op tijd moet
aankloppen als de financiële toestand uit de hand dreigt
te lopen, hoe schuldsanering in zijn werk gaat en welke
andere problemen ook een rol kunnen spelen.
Zoals gezegd is de cursus niet bedoeld om mensen indi-
vidueel uit de problemen te halen. Wie echt in nood zit,

kan altijd - gratis - terecht bij het Maatschappelijk Werk
Walcheren; in Paauwenburg houdt men zitting in het
Majoraat. Ook kunnen mensen die al in de problemen
zitten, bellen naar A. de Visser van maatschappelijk
werk, tel. 684000.

De cursus bestaat uit twee delen en wordt gegeven in het
Wijkcentrum Open Hof, Alexander Gogelweg 59.
Data: woensdag 23 mei a.s. en woensdag 6 juni a.s.;
beide dagen van 13.30 tot 15.30 uur.
Voor de cursus wordt een kleine vergoeding gevraagd,
namelijk 5 euro per persoon; hiervoor krijgt men koffie
en thee. Ook is er gratis documentatie.
Het is de bedoeling dat er 10 tot 15 personen worden
ingeschreven.

Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Sjef van
Wijnen, bestuurslid van de Stichting Wijkcentrum
Paauwenburg, 
tel. 461133 of per email: svanwijnen@zeelandnet.nl

Cursus 'Omgaan met je geld'

Colofon
REDACTIE: 
Sjaak van der Linde; Joop van den Berg; Alan Bakx;
Dimphy Brunke; Ali Rozeboom; Nico Blomme;
Ellen Contant; Fons Wijnacker; Henk van Vlimmeren

Telefoon REDACTIE 46 28 60 

BEZORGING: Monique Doppegieter 47 27 98

FOTOGRAFIE: Fons Wijnacker (tenzij anders vermeld)

DRUK: Grafisch bedrijf Pitman
Oplage 2800 exemplaren

Het lijkt een groter wordend probleem: mensen die moeite hebben de financiële eind-
jes aan elkaar te knopen, op krediet leven en steeds verder in de put raken. Dit pro-
bleem speelt onder alle leeftijden, maar de wat ouderen onder ons komen er niet zo
gauw mee naar buiten. De Stichting Wijkcentrum Paauwenburg heeft nu het initiatief
genomen voor een cursus 'Omgaan met je geld'. Die cursus is niet bedoeld om mensen
die al aan de grond zitten er weer bovenop te helpen (daar zijn andere kanalen voor)
maar om te voorkomen dat men financieel de weg kwijt raakt.



Willem van Dort, coördinator groen van de gemeente
Vlissingen, wil wel toegeven dat er ook dit voorjaar weer
meer gesnoeid is dan normaal. ”Vlissingen leeft al lang
met een financiële baksteen om de hals. Er is in de afge-
lopen jaren minder onderhoud gedaan. Niet alleen wat
betreft het groen is er een achterstand. Ook is er een
achterstand in straten en wegen, in rioolwerk en in bag-
gerwerk”.

Vooral de watervogels werden ook afgeschrikt door de
rumoerige baggerwerken die op verschillende plaatsen

in de wijk werden uitgevoerd. Daardoor zijn er nauwe-
lijks nog eenden, meerkoeten en waterhoentjes in
Paauwenburg te signaleren. Alleen de ganzen en de
Kaapse eenden lieten zich niet uit het veld slaan. 

”Ook op de baggerwerken moesten we onze snoeiacti-
viteiten afstemmen”, vertelt Van Dort. Na het uitbagge-
ren van de grote vijver achter het Open Hof en de Louise
de Colignyschool werd ook de beplanting langs de oever
aangepakt. In voorjaar, zomer en herfst hing die beplan-
ting, een mengeling van struiken en bomen, als een

kleurrijke waaier over het water. Die waaier is nu rigou-
reus verdwenen. ”We moeten voorkomen dat er te veel
bladeren en takken in het water terecht komen”, zegt
Van Dort.

Maar het is opvallend hoe snel de natuur zich na een wel
erg rigoureuze snoeibeurt in enkele jaren herstelt. In
het Nollebos zijn daar opmerkelijke staaltjes van te zien.
Voor veel wandelaars in het Nollebos is het ook een bron
van ergernis dat op sommige plaatsen wel erg veel in
stukken gezaagde boomstammen en takken zo maar
tussen de bomen en struiken blijven liggen. De groen-
beheerders doen dit al jaren opzettelijk om het leven van
vogels en insecten te stimuleren. Van Dort:
”Staatsbosbeheer gaat nog verder dan gemeentelijke
groenbeheerders. Wij ruimen bijvoorbeeld stammen en
takken van omgezaagde of omgevallen iepen nog op, in
verband met de iepziekte. Maar staatsbosbeheer laat
zelfs de gesneuvelde iepen liggen. We maken ook nog
onderscheid tussen park en bos. In een park ruimen we
meer op dan in een bos”.
Bij groenbeheer van de gemeente Vlissingen werken 25
vaste krachten, vijf ploegen van vijf voor vijf wijken.

Bovendien komen er nog al eens ingehuurde krachten
bij van LétÉ. Iedere wijk kan ondersteuning krijgen,
want - om een voorbeeld  te noemen - niet iedere wijk
heeft een tractor. Op veel punten wordt naar bezuiniging
gestreefd. Om weer een voorbeeld te noemen: de gras-
kanten langs wandel- en fietspaden werden vier of vijf
keer per jaar bijgeknipt. Nu gebeurt dat maar eenmaal
per jaar.

De voorman van iedere ploeg heeft min of meer de vrije
hand om het werk te bepalen. Van uniformiteit is
daardoor geen sprake. Zo kan het gebeuren dat in de
ene wijk een bolacacia één keer in de twee jaar wordt
gesnoeid en in een andere wijk één keer in de vier jaar.
Willem van Dort is daarom voorstander van een beleids-
plan waarin gestreefd wordt naar een uniforme aanpak
van het groenbeheer.

Op deze twee foto’s van een stukje Nollebos (recht tegen-
over de ingang van het tennispark van DOS) is goed te
zien hoe snel de natuur zich herstelt na een kaalslag. De
ene foto dateert van april 2005 en de andere van april
2007.

Feestje van
Mondo
Vrijdag 2 maart gaf Monique
Doppegieter van het taalinstituut Mondo
een feestje bij café  ”De Pimpelaar” in
Paauwenburg vanwege het verkrijgen
van het voorlopig keurmerk inburgeren.
Monique en haar collega’s zijn er trots
op dat Mondo NT2-privé als eerste parti-
culier taalinstituut in Nederland dit
keurmerk heeft gekregen. Ook zijn er
twee docenten van Mondo NT2-privé tot
examinator opgeleid. 
In 2000 begon Monique met het lesgeven in
Nederlands voor buitenlanders onder de naam Mondo.
Zij was het eerste particuliere taalinstituut van
Nederland dat dit deed. De mensen komen bij haar via

reïntegratiebureaus, de Sociale Dienst, gemeentelijke
organisaties en bedrijven zoals Total of Pechiney. Soms
hebben mensen een les of twintig nodig, andere keren
een langere periode. Voor het inburgeren, staat een
maximale duur van drie en een half jaar. 

Het keurmerk 
Per 1 januari 2007 zijn alle, van buiten de Europese
Unie afkomstige, buitenlanders verplicht een examen
inburgering af te leggen. De mensen zijn hier zelf ver-
antwoordelijk voor en dat betekent dat ze zelf kunnen
kiezen voor een opleiding. Dat zou betekenen dat elke
school, instituut of ongekwalificeerd persoon een taal-
cursus mag geven, met wildgroei als resultaat. 

Om de inburgeraar hiertegen te beschermen bepaalt
de wet dat er een keurmerk moet komen. Dit keur-
merk geeft aan dat een instituut goed georganiseerd is
en dat de opleiding deugt. Daarnaast geeft het volgen
van een opleiding bij een instituut met een keurmerk
recht op studiefinanciering. Men kan maximaal
5.000,- euro lenen en wie binnen drie jaar het examen
haalt, moet maar 2.000,- euro terugbetalen. 

Het keurmerk valt onder de stichting Blik op Werk.

Toekomstwens
Monique communiceert graag, maar ziet zichzelf niet
als linguïst. Het gaat haar meer om het sociaal functi-
oneren en zodoende voelt zij zich soms een maat-
schappelijk werker. 

Ze houdt van een flexibele aanpak. Zo geeft zij bijvoor-
beeld op vrijdag les in Goes. Dat begon daar met een
opdracht van een bedrijf, terwijl de leerling geen ver-
voer had naar Vlissingen. Dus ging Monique zelf naar
het bedrijf om er les te geven. Resultaat: in Goes wordt
nu lesgegeven aan meer leerlingen. Inmiddels is het
instituut Mondo zo gegroeid dat Monique nu vier free -
lance collega’s heeft, allemaal NT2 docenten met veel
ervaring. (NT2 staat voor Nederlands als Tweede Taal)
Monique heeft een wens: ooit een ontmoetingscen-
trum opzetten voor buitenlandse mensen, waar ieder-
een welkom is en alle culturen bij elkaar komen om
samen spelletjes te doen, hobby’s uit te wisselen,
vrienden te maken, enzovoorts. Er zijn namelijk nog
veel buitenlanders die alleen de deur uitkomen om te
gaan werken, de kinderen naar school te brengen en
boodschappen te doen, omdat ze hier niet zijn gewor-
teld. 
Voor reacties en informatie: mondo@zeelandnet.nl

Vogels vluchtten voor snoeien en baggeren
Tientallen zangvogels, eenden, meerkoeten en waterhoentjes, die zich ook dit voorjaar
weer in Paauwenburg wilden nestelen, zijn van een koude kermis thuis gekomen. Net
als twee jaar geleden gingen de snoeischaren, snoeimessen en snoeizagen zo te keer
dat tal van natuurlijke schuilplaatsen voor onze gevleugelde vrienden verdwenen. Het
onvermijdelijke gevolg is dat momenteel veel minder vogels in deze wijk broeden dan
in voorgaande jaren. Nico Blomme, één van de bewoners van de Ruys de
Beerenbrouckstraat, die achter zijn huis hele bosschages langs het Arnold Appad zag
verdwijnen, voegt er aan toe: ”Bovendien zijn al die kleine zangvogels nu veel kwets-
baarder geworden, want in de open ruimtes zijn ze een gemakkelijker prooi voor roof-
vogels en ook voor eksters en kauwen”.

Een stukje Nollebos April 2007 Foto’s  Ali Rozeboom

Een stukje Nollebos April 2005



Nanda Weststrate
Van Hogendorpweg 164
4384 HD Vlissingen
Tel.: 0118 - 470827
Volgens afspraak

Uw kapster in de buurt!

Dames- en herenkapsalon Nanda Weststrate

Dames- en herenkapsalon Nanda Weststrate

een ggrote rrijkdom aaan vvarianten

Een keuken moet leefbaar zijn.
Mooi, maar toch functioneel en praktisch.

In onze showroom kunt u zien dat comfort en kwaliteit 
hand in hand kunnen gaan.

Sanitair, badmeubelen en accessoires met een persoonlijk tintje.
Daardoor geniet u elke keer weer opnieuw.

Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keus 
om uw badkamer een eigen gezicht te geven.

Tramstraat 1-3 (centrum), Koudekerke, tel. 0118-551681
Vrijdagavond koopavond (zaterdagmiddag gesloten)
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J. Paardekooper
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Vandalen
Het probleem van de vandalen die zo nu en dan onze
wijk teisteren is nog steeds niet opgelost. In februari was
het weer raak in de omgeving van de Bachlaan waar
eigendommen werden ontvreemd en vernield. De politie
is inmiddels actiever aan het optreden waarbij niet
alleen de vandalen maar ook de hangjongeren worden
aangepakt. De gemeente bekijkt of het mogelijk is het
Probleem Interventie Team (PIT) in te zetten.

De raket
Er is veel te doen geweest over het kunstwerk ’de raket’
dat opgesteld stond bij de Louise de Colignyschool. Het
kunstwerk werd door vandalen ernstig beschadigd, 
waarvoor, naar wij vernemen, 800, - euro schadevergoe-
ding door de dader is betaald. Waaraan dat geld werd
besteed zijn wij niet te weten gekomen maar het is in
ieder geval niet gebruikt voor de reparatie van de raket. 

Het kunstwerk is in middels total loss verklaard, niet
alleen omdat herstel niet meer mogelijk was, maar ook
omdat het volgens huidige opvattingen te gevaarlijk is als
speelobject voor kinderen. Er is geen geld beschikbaar
om een nieuw projectiel te maken dus het hoofdstuk
raket is hiermee voor de Wijkraad afgesloten.

Kunst in de wijk
Van Leon Riekwell van het Buro Beeldende Kunst hoor-
den we in de openbare vergadering van de wijkraad dat
bij het eventueel plaatsen van nieuwe kunstwerken in
onze wijk de bewoners geraadpleegd zullen worden. We
hopen dat ons dan in de toekomst een situatie bespaard
kan worden zoals die zich recentelijk in Middelburg 
voordeed waarbij zonder de omwonenden te raadplegen

een kunstwerk werd aangekondigd waar niemand wat in
zag. Veel protest heeft er toe geleid dat het project in de
ijskast werd gezet.

Bedelaars bij Golff en Lidl
Al geruime tijd stond bij Golff een Roemeense bedelares
die deed alsof ze de Daklozenkrant verkocht. Ze woont
in België en werd bijna dagelijks met een auto met een
Belgische nummerplaat gebracht. De enige krant die ze
in haar handen had was een Belgische fantasiekrant en
als je de krant wilde kopen kreeg je die niet; ze had er
maar één! Sinds de politie ingrijpt, heeft men plotseling
één exemplaar van de straatkrant in handen die ook niet
te koop is. Wij kwamen inmiddels te weten dat bij aller-
lei winkelcentra in de grensstreek langs Duitsland en
België een groep Roemenen actief is die deze vrouwen
en mannen rondbrengt en aan het eind van de dag een
deel van het bedrag als commissie ontvangt. De in
Rotterdam gevestigde Stichting Straatkrant is de echte
organisatie die via in Nederland wonende daklozen het
Straat magazine verkoopt voor 1,50 euro, waarvan de
colporteur 90 cent mag behouden. De Stichting heeft
inmiddels gezorgd dat er voortaan echte daklozen bij het
winkelcentrum staan. Ze zijn verplicht een groen pasje
van de Stichting op hun kleding te dragen. De politie
heeft toegezegd te zullen ingrijpen bij telefonische waar-
schuwing door wijkbewoners (tel. 0900-88 44).

Zwakke Schakels
Over de voortgang van dit project valt op het ogenblik
alleen te vermelden dat een aantal vragen uit de bevol-
king thans wordt bestudeerd. Zeer waarschijnlijk zal
voor de zomer nog een inspraakronde worden georgani-
seerd.

Nieuws van de wijkraad
door Henk van Vlimmeren

Torenruiter
Nog altijd wordt in twijfel getrokken of Michiel
Adriaanszoon de Ruyter de spits van de  Jacobstoren
beklommen heeft. Nu 2007 het jaar van De Ruyter is,
willen we een fictieve poging wagen daar duidelijkheid
over te krijgen. 

Als achtjarige werkte hij in de touwslagerij van
Lampsins. Hij draaide daar het zware wiel van de touw-
slagerij en had daarvan de slag goed te pakken, zodat
zijn touw steeds precies op gewenste dikte bleef en aan
alle eisen voldeed. Hiervoor werd hij beter beloond dan
zijn maats, die stiekem de groeipunten van de hennep-
planten droogden en oprookten, waardoor ze lui en
ruzieachtig werden. Zijn normale loon droeg hij af aan
zijn moeder, maar het extra geld spaarde hij op. Hij keek
graag naar de zee en beklom daarvoor de St.
Jacobstoren, de cijns (belasting) die daarvoor betaald
moest worden nam hij van zijn spaargeld. Die cijns was
vrij hoog want men wenste geen hordes mensen op de
wenteltrappen, meestal was hij boven alleen. Hij vond
het akelig dat hij niet verder dan de
Westkaap kon kijken en bedacht een
manier om op de torenspits te komen.
Hij vroeg zijn baas of hij de afgesneden
einden van bepaalde scheepstouwen kon
kopen. Die werden wat te lang gemaakt
en na de krimp op maat gemaakt. Dat
mocht, zodat hij eens in de week een
paar el* touw om zijn middel wond en
dit boven in de toren verborg. 

Op de bouwtekening van de toren, die hij
mocht zien omdat hij zei bouwmeester
te willen worden, had hij gezien wat zijn
touwlengte moest zijn. De maat in
knopen met een el tussenruimte zette
hij uit op een dun touw dat hij als laatste
naar boven bracht. Van de enden touw
knoopte hij een klimtouw van dubbele
lengte tot de spits met knopen om de

halve el. In het boveneind maakte hij een ruime lus
waar het ondereind ruim doorheen paste. Die lus vette
hij in met smeer, zodat de knopen erdoor konden glij-
den. Alle uiteinden had hij al bezet met dun touw tegen
uitrafelen. Het dunne touw, drie maal de spitshoogte,
werd aan de lus vastgezet. Aan het vrije eind zat een met
ijzer verzwaarde werpbol, een Turkse knoop van touw.
Nu kwam het moeilijkste, met dwarse wind vlak langs de
spits mikken, waarbij de bol niet om de spits mocht
draaien, maar naar beneden moest vallen met het touw
er half omheen. Bij het meren van schepen had hij het
gebruik van de werplijn goed bekeken en hij had er
lange tijd op geoefend. Het lukte in eenmaal en hij haal-
de de lijn door. Hierbij ging de strop omhoog, langs de
spits tot op reikhoogte. Hij haalde het andere eind van
het klimtouw door de strop en maakte dit aan het vrije
eind van de werplijn vast. De strop ging omhoog tot half
rond de spits. Aan de lijn trok hij het klimtouw erdoor
en trok het stevig aan. Snel en behendig klom hij tot
bovenin en hij genoot van het uitzicht op het zeegat, dat
hij in zijn geheugen grifte. 

Beneden had men intussen opgemerkt dat er gevaarlijke
toeren uitgehaald werden en enkele
mannen renden de wenteltrap op om
de jongen daar weg te halen. Hij daalde
rustig af, trok aan het touwtje van de lus
en moest opzij springen voor het val-
lende touw. Vlug alles in de bergplaats
stoppen en gewoon over de reling kij-
ken. Na enig tijdsverloop kwamen de
zwaar hijgende mannen boven en
zagen dat er niets te redden viel. Ze
waren woest dat ze voor niets geklom-
men hadden, maar Michiel schoot tus-
sen hen door en rende de trap af. Op
vragen hoe hij helemaal bij het haantje
gekomen was, zei hij doodleuk, door te
klimmen. Zijn touw wierp hij op een
donkere winteravond vanaf de toren
binnen het kerkhofhek, zijn geheim
bleef zo goed bewaard.
* Een el is 69 cm. Nico

Zwarte Paauwenburgers
Een van de vele soorten vogels die we regelmatig in Paauwenburg zien is de Kauw
(Corvus monedula). Voor we verder over dit drukke baasje schrijven gaan we eerst
een misverstand uit de wereld helpen. De kauw is weliswaar familie van de kraai
maar is toch een heel andere vogel. De kraai is groter en heeft ook een grotere
snavel. De kauw vliegt sneller dan de kraai. De kauw, de kraai en de roek beho-
ren tot de familie van de Corvidae. De kauw heeft een zwart verenkleed en een
grijze nek, hij is ongeveer 30 – 34 cm lang. De iris van het oog is wit van kleur. In
Nederland leven op het ogenblik 200.000 kauwen en het aantal neemt nog 
steeds toe. Ze hebben bijzonder scherpe ogen en kunnen tweemaal zo goed zien
als mensen.

In de kolonies heerst een strikte hiërarchische rangorde waardoor onderlinge vechtpartijen worden voorko-
men. De kauw is een echte luchtacrobaat die vaak onder het luid roepen van ’Tsják’ de gekste kuren in de
lucht uithaalt. Daarbij weet hij ook heel handig van de wind gebruik te maken. Bij de keuze van hun voedsel
zijn ze niet kieskeurig. Ze eten slakken, insecten, wormen, aas, graan en vruchten en ook zijn ze gek op voed-
selresten die ze door mensen aangeboden krijgen. Ook eten ze graag eieren van kleinere vogels waarbij soms
nesten worden geplunderd. Ze worden er vaak van beschuldigd dat ze verantwoordelijk zijn voor de achter-
uitgang van de stand van kleinere vogels omdat ze de eieren zouden roven. Toch valt dat mee. Het plunderen
is meer een specialiteit van hun grotere neven, de kraaien die zelfs kans zien om de nesten van kauwen leeg
te halen.
Als je kauwen in de dakgoten van pannendaken waar mussennesten onder zitten ziet rondscharrelen dan zoe-
ken ze vrijwel altijd naar dode jongen die uit het nest zijn gegooid. De mussen zijn slim genoeg om hun eie-
ren zo hoog onder de dakpannen te leggen dat de kauw en andere belangstellenden er niet bij kunnen.
Zoals alle kraaiachtigen heeft de kauw een betrekkelijk grote herseninhoud. Daardoor hebben ze een behoor-
lijke intelligentie en dat is heel goed aan hun gedrag waar te nemen. Omdat het beest zo intelligent is kan een
jong vrij gemakkelijk tam worden gemaakt en je hebt dan een luidruchtige slimme vriend in en rond je huis.
Toch is het beter om ze niet in je huis toe te laten want het zijn smeerpoetsen die bovendien overal aan zit-
ten. Ze kunnen dan met hun scherpe snavel gemakkelijk schade aan het huisraad toebrengen
Bovendien is het wettelijk verboden om deze vrolijke vogels als huisdier te houden. Er zijn ook nogal wat geval-
len bekend van tam gemaakte kauwen die later in de buurt voor veel overlast zorgden. We lezen dan in de
krant berichten over kauwen die in de buurt de omgeving onveilig maken door van grote hoogte stenen te
laten vallen. Daardoor worden dakramen beschadigd en ontstaat soms een lelijke deuk in een autodak. Ze
hebben zelfs pakjes brood van kinderen gepikt die ze heel handig van de plastic verpakking ontdeden om dan
de lekkere boterham op te eten.

Kauwen leven meestal in paren en blijven dan hun hele leven lang bij elkaar. Vaak vormen ze grote zwermen
en die kunnen dan voor flinke overlast zorgen. De boeren zijn niet bepaald gelukkig als een dergelijk zwerm
op hun terrein landt. Een groep die wel uit 200 exemplaren kan bestaan kan flinke schade aan landbouwge-
wassen veroorzaken. Die schade wordt wel enigszins gecompenseerd doordat de kauwen grote hoeveelheden
insecten in het zelfde gebied verorberen. Maar toch, de boer is er niet blij mee.

De nesten van kauwen worden gemaakt in torens, op hoge gebouwen, holle bomen en zelfs in konijnenho-
len. Vaak gebeurt dat nestelen in grote groepen bij elkaar. Dat kan nogal eens flink wat lawaai opleveren want

onder elkaar zijn het echte kletskousen. De
nesten worden door beide partners gemaakt en
bestaat uit takken die ze zelf van de bomen ruk-
ken. Voor de bekleding worden bladeren, gras,
aarde en soms plastic of papier gebruikt. Om
insecten tegen te gaan leggen ze soms wat siga-
rettenpeuken in de randen van het nest. Op het
platteland komt in de nesten vaak een hoog
gehalte wol voor. Die wol wordt door de kauw
van de rug van schapen en paarden geplukt. Ze
kunnen dat heel gemakkelijk doen want de zij-
kanten van hun snavel zijn zeer scherp
waardoor ze de snavel als een soort schaar kun-

nen gebruiken om de wol te verzamelen. Omdat ze steeds bezig blijven met de verbetering en uitbreiding van
hun nest kan dat wel een doorsnede van een meter krijgen en een hoogte van 50 cm.
In het nest worden 3 tot 7 blauwgroene eieren gelegd die na 15 tot 20 dagen zijn uitgebroed. Tijdens het broe-
den wordt het vrouwtje door het mannetje gevoerd. De jongen kunnen drie weken nadat ze uit het ei zijn
gekropen al vliegen. Omdat kauwen een opvallend sociaal leven leiden zijn ze zeer verdraagzaam voor ande-
re vogels die dan in de buurt van de kauwen gaan broeden omdat eventuele rovers door hun grote zwarte
buren worden verjaagd.
De aantallen kauwen kunnen soms zo groot worden dat maatregelen moeten worden genomen. Omdat soms
grote schade ontstaat en bevuiling met uitwerpselen plaatsvindt terwijl verjagen niet altijd helpt, geeft het
Ministerie van LNV een landelijke vrijstelling om de beschermde vogels te verjagen, te vangen in kraaienkooi-
en en kastvallen en het vernietigen van nesten. Meestal gebeurt dat door de gemeenten die daarbij zo onop-
vallend te werk gaan dat onnodige publieke verontwaardiging achterwege blijft.

En tot slot nog een korte persoonsbeschrijving van de drie op elkaar lijkende kraaiensoorten:
De Kauw: de kleinste van het stel met een grijze kop en de Latijnse naam Corvus monedula. Komt het meest
voor in Paauwenburg. De Kraai: veel groter dan de kauw, helemaal zwart, grotere snavel en draagt de Latijnse
naam Corvus corone zien we een enkele keer in Paauwenburg. De Roek: groter dan de kauw, massievere sna-
vel, naakte voorkop, afhangende ’broek’, wigvormige staart en de Latijnse naam Corvus frugilegus. Nog niet in
Paauwenburg waargenomen.

De natuur in Paauwenburg door Henk van Vlimmeren



Een verfhandel met een geweldige sortering verf- en
behangartikelen. Op onze mengmachines maken wij alle
door u gewenste kleuren met:

SIKKENS - SIGMA - TRIMETAL (BRINK MOLYN) - FLEXA - 
HISTOR - CETABEVER

Ook in ons assortiment:
SIKKENS JACHTLAK - TOUWEN - WIJZONOL - TIMBERCOTE

Gildeweg 25, Vlissingen, tel. 0118-431304
e-mail: boogaardverf@zeelandnet.nl

Korendijk 34, Middelburg, tel. 0118-650024
e-mail: vmbm@zeelandnet.nl

Internet: www.verfmarktboogaard.nl
Van maandag t/m zaterdag geopend. Indien gewenst thuisbezorging mogelijk

Piraten!
Koninginnedag 2007 Paauwenburg

Maandag 30 april

Wijkcentrum Open Hof

Programma
09.00 uur Lawaaioptocht met versierde fietsen:
Paauwenburg ontwaakt

10.30 uur Kindervoorstelling: Piraten veroveren Open Hof

Na afloop: prijsuitreiking versierde fietsen

11.30 uur tot 14.00 uur Inschrijven voor spellenmiddag en
afhalen formulieren puzzeltocht

13.00 uur Vrijmarkt 
(rommelmarkt voor kinderen)

13.30 uur tot 16.00 uur Kinderspellen, Klauterglijbaan,
Puzzeltocht, Grote Verloting en Ponyrijden

16.30 uur Prijsuitreiking kinderspellen en puzzeltocht

20.15 uur Lampionoptocht door de wijk

21.00 uur Oranjebal in Majoraat met de band ‘Twice’

Er worden wafels gebakken, er zijn broodjes worst en aan de
binnen- en buitenbar zijn allerlei dranken verkrijgbaar.
Deelnemende kinderen krijgen koek, limonade en fruit.
Het is de bedoeling dat iedereen er zoveel mogelijk als een
piraat uit ziet. Dus: ooglapjes, piratenvlaggen, bandana’s en
houten benen uit de kast halen!

Paauwenburg ontwaakt met versierde fietsen en
lawaai
We verzamelen bij Open Hof vanaf 09.00 uur en om 09.30 uur gaan we
met z’n allen de wijk in om iedereen wakker te maken. Om dat goed te
doen kunnen de kinderen van alles meenemen dat veel lawaai maakt:
trommels, toeters, ratels, pannen enzovoorts. Hoe meer lawaai hoe
beter.
Natuurlijk is er begeleiding bij de tocht. Na afloop worden alle fietsen
neergezet bij Open Hof. 
Hang een kaartje aan de fiets met naam en leeftijd, anders kun je geen
prijs krijgen. 

Piraten veroveren Open Hof
Een verrassende kindervoorstelling in de Open Hofkerk. En omdat het
een verrassing is, vertellen we nog niet wat er gaat gebeuren, maar het
wordt erg leuk! Na afloop worden de prijzen uitgereikt voor de versierde
fietsen; alle kinderen krijgen nog een aardigheidje.

Vrijmarkt Open Hof
De Vrijmarkt is op het plein voor Open Hof. Kinderen tot 13 jaar mogen
hier alles verkopen wat ze willen. Als de ouders het goed vinden natuur-
lijk…
Iedereen krijgt van de organisatie een plekje toegewezen. Het is wel han-
dig om zelf een oud vloerkleed of een zeil mee te nemen om de spullen
op uit te stallen.

Kinderspellen
Het thema is ’Piraten!’, ontleend aan de herdenking van de geboorte van
Michiel de Ruyter, 400 jaar geleden; aanvang 13.30 uur tot 16.00 uur.
Alle spelletjes hebben daarom iets met piraten te maken.
Inschrijven van 11.00 uur tot 14.00 uur in de Infostand. Meedoen kost
1,50 euro, inclusief gratis fruit, limonade en koek. Kom op tijd een 

kaartje kopen, anders is er geen tijd meer voor alle spelletjes. We strijden
om echte bekers en medailles in drie leeftijdscategorieën; uitreiking
16.30 uur.

Klauteren, ponyrijden en puzzelen
Er zijn twee gratis activiteiten: het beklimmen van een klauterglijbaan en
een puzzeltocht. Met de laatste zijn prijsjes te verdienen. Het ponyrijden,
onder deskundige begeleiding van manege De Scheldestad, kost 0,50
eurocent per rit.

Lampionoptocht
De lampionoptocht is voor kinderen en ouders. Graag vanaf 20.00 uur
aanwezig. De kinderen krijgen bij Open Hof gratis een lampion, die ze
mogen houden. De stoet wordt voorafgegaan door een blaasorkest.
Natuurlijk is er begeleiding om alles in goede banen te leiden.

Oranjebal in Majoraat
Het Oranjebal is net als vorig jaar in het Majoraat aan de Van
Hogendorpweg. Iedereen die lekker wil stijldansen of rocken in de eigen
wijk is welkom. Niks problemen met het organiseren van een BOB dus!
En voor de zekerheid: dit is geen ’50-plus-activiteit’, maar een avond
voor jong en oud. 
Er is een dijk van een geroutineerde Vlissingse band met Paauwenburgse
inbreng: ‘Twice’, zeer all-round en voor elck wat wils. De entree voor het
bal is 5 euro per persoon, inclusief 1 consumptie. 

Algemene info
Voor de veiligheid van de kinderen is de Alexander Gogelweg ter hoogte
van het wijkcentrum afgesloten voor het verkeer; er is EHBO aanwezig.
Ook bij slecht weer gaat alles door: in het Wijkcentrum en de nabijgele-
gen gymzaal.

Elk jaar kost het veel moeite het ambitieuze program-
ma voor Koninginnedag in Paauwenburg organisato-
risch op poten te zetten. Gelukkig is er een vaste kern
van vrijwilligers die er, onder leiding van de Stichting
Wijkcentrum Paauwenburg, de schouders onder zet-
ten. Ook de vorig jaar opgerichte Stichting JAS doet
dapper mee.
Toch is het dit jaar extra moeilijk om het aantal beno-

digde vrijwilligers van 35 à 40 bij elkaar te krijgen. Veel
mensen benutten namelijk de vrije dagen van begin
mei om eropuit te gaan voor een korte vakantie. Verder
is het teleurstellend voor de organisatie dat herhaalde
oproepen om een paar uur vrijwilligerswerk te doen op
30 april tot niets leiden. Veel Paauwenburgers stellen
het blijkbaar op grote prijs dat de kinderen - het zijn er
elk jaar bijna 300 - worden beziggehouden; persoonlijk

de handen uit de mouwen steken is er echter niet bij.
Overigens is dit geen specifiek Paauwenburgs pro-
bleem. In de PZC kon men lezen dat op enkele plaat-
sen elders in Zeeland de Koninginnedagactiviteiten zijn
afgeblazen wegens het gebrek aan vrijwillige inzet.
Enfin, zo ver is het in Paauwenburg nog niet gekomen.
Het programma zal worden uitgevoerd zoals is aange-
geven, zeker als zich nog een paar vrijwilligers aanmel-

den. Is dat niet het geval, dan wordt het aantal kinder-
spellen van tien teruggebracht tot acht.
Ook bij slecht weer gaan de activiteiten door: namelijk
in het Wijkcentrum Open Hof en in de gymzaal aan de
Alexander Gogelweg.
Vrijwilligers kunnen zich nog aanmelden bij:
Albert Verhage, tel. 461149, 
email: maverhage@zeelandnet.nl

Ook dit jaar weer Koninginnedag in Paauwenburg



Ollie Berrevoets is ’general manager’
van Thames Travel International
Britain/Across. Hij werkt aan huis via
telefoon en Internet. Bij hem kan men
een trip naar Engeland of Ierland reser-
veren in een hotel, bed-and-breakfast,
vakantiehuis of stacaravan.

In 1968 ging Ollie naar Breda voor een toeristische
opleiding bij het NWIT wat nu de Hogeschool voor
Toerisme is. Tijdens zijn opleiding werkte hij in vakan-
ties en vrije dagen als reisleider. In 1971 ging hij na

zijn examen aan het werk bij het reisbureau AMZ, wat
toen gevestigd was in de Walstraat, op de plek waar de
oude panden vervangen zijn door prachtige, nieuwe
winkelpanden in de stijl van vroeger. Twintig jaar 
woonde hij boven het bureau.

In 1995 kwam hij met zijn gezin aan de Cirkel wonen.
Dat was eigenlijk uit nood. Het reisbureau van AMZ
vertrok uit de Walstraat en zodoende moest het gezin
Berrevoets ook weg. Omdat ze vanwege hun dochter-
tje een kindvriendelijke buurt zochten, kozen zij niet
voor de binnenstad maar voor Paauwenburg. Het
nieuwe gedeelte van deze wijk trok hen, hoewel ze in
eerste instantie nooit voor Paauwenburg zouden kie-
zen. Nu kan hij zeggen dat hij het prettig vindt hier te
wonen, samen met zijn vrouw Claudia Sondervan,
zijn dochter Eva (13) en zoon Robin (4). Claudia is
fulltime algemeen verslaggeefster bij de PZC. Het is
prettig voor het gezin dat Ollie er tenslotte voor geko-
zen heeft thuis te werken. Zodoende kan hij de kin-
deren opvangen als zij thuis komen uit school. In de
De Cirkel is trouwens veilig voor de kinderen, vanwe-
ge de sociale controle.

In het jaar 1997 begon hij met het reisbureau
Thames Travel in een pand aan het Stadhuisplein. Het
netwerk dat hij had opgedaan met ook de Olau Line
benutte hij om verder te gaan. Er wordt trouwens na
al die jaren nog steeds naar de Olau Line gevraagd...
Ooit reed hij rond in een oude Londense taxi. Hij heeft
er zelfs twee gehad: een zwarte en een witte. Goed
voor de reclame! In 2005, toen Thames Travel
inmiddels één van de marktleiders op de Engelse

markt was geworden werd besloten de automatisering
verder door te voeren, zodat van huis uit kon worden
gewerkt met een klein, flexibel team. Dat is heel goed
te doen; er is veel te regelen per telefoon en via inter-
net. Wanneer alle lijnen bezet zijn wordt er automa-
tisch doorgeschakeld naar een van de flex-medewer-
kers.

Zijn organisatie is gespecialiseerd in reizen naar
Engeland en Ierland. Hij organiseert de reizen op
maat voor zowel reisbureaus, busbedrijven als parti-
culieren. Hij garandeert vooral de voordeligste te zijn
met zijn aanbiedingen en op Internet is een selectie

kant-en-klaar te vinden en te bestellen. Thames Travel
International werkt met alle veerdiensten over Het
Kanaal en de Noordzee, alsmede de Eurotunnel.
Thames Travel levert maatwerk en elke reis kan op
maat gesneden worden op verzoek van de cliënt.

In 2007 heeft Ollie ’De Ruyter-reizen’ georganiseerd
naar Chatham, omdat het bekendste wapenfeit van de
Vlissingse zeeheld ongetwijfeld de roemruchte tocht
naar deze plaats is. De Ruyter en zijn vloot voeren
toen de rivier de Medway op, veroverden en passant
het in aanbouw zijnde fort Sheerness en vernietigden
de voor anker liggende Engelse vloot m.u.v. enkele
schepen die als buit werden meegenomen naar het
vaderland. De tocht naar Chatham heeft nog altijd een
prominente plaats in onze geschiedenisboeken.

De reizen die hij aanbiedt zijn allemaal vanaf het con-
tinent naar Engeland en Ierland. 
Desgevraagd kan hij bevestigen dat er ook belangstel-
ling is vanuit Engeland in de richting van het vaste-
land. Hij doet zaken met Nederlandse scholen en
bedrijven die gevestigd zijn in Engeland en ook de
Nederlandse ambassade reserveert reizen bij hem
voor familie of medewerkers.

Per 1 januari zal er een nieuwe website verschijnen
met reizen naar Spanje, Frankrijk en Italië, vanuit
Engeland, eveneens onder de naam Thames Travel
International, met als bijgevoegde handelsnaam
Europe Across.
Voor informatie: www.britainacross.com of telefonisch
via 0118 47 44 77

Gespecialiseerd in:

Schoonheidsbehandelingen
Visagie
Dames- en herenhairstyling

Tevens distributeur van:

ShapeWorks (Herbalife)

Jessica Windt-Schoonen
Chopinlaan 41
4384 JH Vlissingen
Tel.: 0118-466504/06-50922360

Alléén volgens afspraak

GENTILESSE

SCHOONHEIDSSALON

Voor deze uitgave is er gezocht naar de gegevens over de
Van Karnebeekstraat. In de vorige editie konden de bewo-
ners van Paauwenburg lezen over de Albardastraat. Om in
de Van Karnebeekstraat te komen moet men vanaf de
Gerbrandystraat in de richting Koudekerke ook de laatste
straat linksaf nemen en dan niet meteen rechtsaf bij de
eerste straat, maar de tweede straat ingaan. Dat is de Van
Karnebeekstraat.

Jhr. Mr. dr. H.A van Karnebeek; Geboren op 21 augustus 1874 te ’s-Gravenhage.
Overleden op 29 maart 1942 in zijn geboorteplaats.

Herman Adriaan van Karnebeek. Hij trouwde op 20 november 1902 met Adriana Justine Civile, barones van
Wassenaar van Rosande. Zij kregen 4 zoons.
Hij was een onberispelijk diplomaat en minister, die wel vond dat hij het goed met zichzelf had getroffen. Een
warm pleitbezorger van de Nederlandse zelfstandigheidpolitiek (vrijwillige neutraliteit). Was ambtenaar bij
Koloniën en daarna burgemeester van Den Haag (1911-1918). Van Karnebeek kreeg in die functie onder meer
te maken met massademonstraties op Prinsjesdag voor algemeen kiesrecht. 

Hij maakte als conservatieve liberaal deel uit van de rechtse kabinetten-Ruijs de Beerenbrouck I en II en 
Colijn I (1918 - 1927). Trad in 1927 als minister in het kabinet-De Geer af na verwerping door de Eerste Kamer
van het Verdrag met België, dat hij als zijn levenswerk beschouwde. Nadien was hij Commissaris der Koningin
in Zuid-Holland (1928-1942). Van Karnebeek werd door veel tijdgenoten als de beste Nederlandse minister van
Buitenlandse Zaken beschouwd die ons land tot dan had gehad.

Straatnamen verklaardWaarom in Paauwenburg?

Daarom in Paauwenburg

Twice weer op Oranjebal
Wegens het succes van vorig jaar, speelt wederom de band Twice op het Paauwenburgse Oranjebal. Het 'gezicht'
van de band is de bekende zangeres Mary Land, ook 'Paauwenburg'.
Twice is een alom bekende professionele allround band die elke dansvorm beheerst, van nostalgie tot super-
modern. Het wordt dus een avond voor jong en oud!
De organisatie ligt bij de Stichting Wijkcentrum Paauwenburg en de Stichting Majoraat.
Het bal wordt gehouden op Koninginnedag, 30 april in het Majoraat aan de Van Hogendorpweg, aanvang 21.00
uur. Entree: 5 euro per persoon, inclusief één consumptie.De vergrote en opnieuw ingerichte zaal van het
Majoraat zal beslist bijdragen aan de sfeer op en om de dansvloer.

Danny Joosse
Boomgaard 10
4371 CL Koudekerke
Tel. 0118 55 11 71

Voor al uw schilderwerk
binnen en buiten

06 - 29145706



In de hoogtijdagen van die tijd waren er op het eiland
zo’n 120 buitenplaatsen, met name verdeeld over het
gebied Domburg-Oostkapelle-Vrouwenpolder en tussen
Vlissingen en Middelburg. In de Napoleontische tijd -
eind achttiende- en begin negentiende eeuw - kwam er
een vervalperiode voor wat betreft de lusthoven. De vil-
la’s vervielen in ruïnes. Door het tekort aan bakstenen
werden deze door ’de gewone man’ geplunderd voor
huizenbouw. In 1820 stelde Mr. Zacharias Paspoort een
lijst samen van gesloopte buitenplaatsen op het eiland.
De opsomming telde 74(!) namen. Van de hoven bleef
de bijbehorende boerderij vaak (zeer) lang na het ter
ziele gaan van de buitenplaats voortbestaan.

Buitenplaatsen
Tussen Middelburg en Vlissingen, voornamelijk op het
grondgebied van de zogeheten Heerlijkheid Koudekerke,
lag een hoge concentratie van grote en kleine zomerver-
blijven. Koudekerke bestreek voor Walcherse begrippen
een groot oppervlak: diagonaal gezien vanaf de
Middelburgse veste bij buitenplaats De Griffioen tot aan
de grenspaal bij de banen van tennisclub DOS in het
Nollebos in Vlissingen. Later werd het grondgebied van

Koudekerke sterk gereduceerd door stadsuitbreidingen
van zowel Middelburg als Vlissingen. 
Net als elders op Walcheren zijn ook in Koudekerke bui-
tenplaatsen in de loop der eeuwen verdwenen zoals
Westerwyk, Anderwyk, Bon Repos, Lammerenburg,
Paauwenburg, Torenzicht en Zwanenburg. Voor wat
betreft Lammerenburg en Paauwenburg leven hun
namen voort omdat er wijken naar deze voormalige bui-
tenplaatsen zijn genoemd.  Op andere delen van
Koudekerks grondgebied bleven buitens wel bestaan,
maar dan in een herbouwde, heringerichte of afgeslank-
te versie. Enkele voorbeelden zijn Toorenvliedt, Ter
Hooge, Steenhoven, het voorname Der Boede, dat in de
middeleeuwen een ridderkasteel was, en Moesbosch. 
Ik beperk me in dit artikel tot het gebied waarop onze
wijk Paauwenburg ligt. Tot aan de gemeentelijke herin-
deling van 1966 maakte dit grondgebied deel uit van
Koudekerke. De voor ons belangrijkste buitenplaats is
uiteraard Hof Paauwenburg, want daar is onze wijk
natuurlijk naar genoemd. Verder is Hof Swanenburg
belangrijk. Deze lag tegenover de plek waar de tennisba-
nen van DOS zich bevinden, destijds de uiterste zuid-
westhoek van Koudekerke. 

Over Hof Paauwenburg is weinig bekend. Het is waar-
schijnlijk in de zeventiende eeuw gebouwd. De tuin van
de lusthof bevond zich daar, waar nu de Louise de
Colignyschool staat. De bijbehorende boerderij lag op de
hoek waar de Groen van Prinstererlaan en de Van
Hallstraat elkaar treffen. Het pand werd als gevolg van
’plan Paauwenburg’ in 1967 gesloopt. De bezittingen
van de laatste bewoner, de familie Aarnoutse, waren het
jaar daarvoor onteigend. (zie foto van boerderij
Paauwenburg)

Hof Zwanenburg moet vóór 1650 zijn gebouwd, want in
de zeventiende-eeuwse Atlas van Zeeland van Visscher
en Roman staat Swanenburg vermeld op de kaart van
Walcheren. Verder is er in dit boekwerk een prent van
het zomerverblijf afgebeeld. (zie afbeelding)
De bouwheer van het geheel was Apollonius Ingels.
Mattheus Smallegange noemt in dit verband zijn naam
in de Nieuwe Cronyk van Zeeland uit 1696 en meldt dat
hij niet meer leeft. Ingels was bij leven en welzijn lid van
de Staten van Zeeland, destijds het bestuur van de pro-
vincie. 
De gebroeders Hattinga noteren op hun kaart van

Walcheren uit 1750 dat Slot Swanenburg ‘geslegt’ is. Wat
dan rest is de bijbehorende boerderij en een aantal bij-
gebouwen. 
Op de kadastrale kaart uit 1832 staan een stuk bos, een
weiland, een vijver, een moeras en de boerderij van de
eens zo trotse buitenplaats aangegeven. 
De hofstede is met het bombardement op de Nolledijk,
aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, verloren
gegaan. De als moeras aangegeven plek, nu een water-
partij (zie foto), is het enige restant van Hof
Zwanenburg. De plas onderdeel was onderdeel van de
rijke siertuin.
Laten we hopen dat het relict binnenkort niet wordt
gedempt. Zoals iedereen weet, zijn de duinen en dijken
aan de zuidwestkust van Walcheren één van de zwakste
delen van ons eiland. In de plannen van het projectbu-
reau Zwakke Schakels zal de kuststrook landinwaarts
versterkt gaan worden. De kans is aanwezig dat de laat-
ste herinnering aan Hof Zwanenburg zal verdwijnen. 
Op een meter of twintig van de plas staat een informa-
tiezuiltje van het Kustfietspad der Lage Landen dat de
lezer op het verkeerde been zet. “Stroomgeulen ontstaan
na inundatie 1944”, staat er te lezen. De meest dichtbij-

zijnde waterpartij is niet ontstaan na inundatie, maar
aangelegd in opdracht van een hooggeplaatste persoon
uit de Gouden Eeuw. 

Boerderijen
In mijn vorige artikel in Klaver Vier – februari 2007 -
bleek dat bewoning voornamelijk op hoger gelegen
delen plaatsvond. De zand- of kreekruggen en het gebied
aan de voet van de duinen kwamen daarvoor in aan-
merking. Op deze plekken kon men vooral in natte peri-
oden droge voeten houden. De meeste boerderijen, die
in het gebied lagen dat nu Paauwenburg heet, bevonden
zich dan ook direct onderaan de duinen of op een kreek-
rug. De huidige Gerbrandystraat, vroeger Koudekerk-

seweg geheten, ligt op zo’n hoger gelegen rug. Veel boer-
derijen zijn in het kader van ’plan Paauwenburg’ ge-
sloopt. In de jaren zestig van de vorige eeuw maalde
men niet om een boerderijtje meer of minder. Die hou-
ding is nu gelukkig omgeslagen in cultuurbesef. De
boerderijen die wel behouden bleven, werden veelal
omgebouwd tot woonboerderij. 
Een enkele boerderij is nog altijd in bedrijf, zoals De
Lange Pacht aan de Boksweg. Al in de zeventiende eeuw
werd er melding gemaakt van dit erf. De Lange Pacht
heeft zich dus eeuwenlang weten te handhaven. 

In de volgende editie van Klaver Vier zal ik wat vertellen
over terpen en vliedbergen.

In de zeventiende en achttiende eeuw was de ’upper class’ op Walcheren rijk geworden
door onder meer handel, kaapvaart en walvisvaart. Een aantal vooraanstaande lieden
kon het zich permitteren om, naast een huis in één van de Walcherse steden, een bui-
tenplaats te laten bouwen. Zo’n zomerverblijf of lusthof was vaak van enorme omvang.
Het geheel bestond uit een villa en een enorm stuk grond, waarop een siertuin en een
stuk bos werden aangelegd. Verder hoorde er een boerderij en bijgebouwen bij. 

Voor alle notariële diensten

Scheiden zonder rechter?
Vraag vrijblijvend informatie

Coosje Buskenstraat 202
(0118) 410 930

www.notarisherwig.nl

Autoruit stuk?
0800-0828

Autotaalglas Vlissingen
Gildeweg 13 (bij het miro center)

0118 - 44 11 55

Autotaalglas. Zo doen wij het.

Buitenplaatsen en boerderijen door Jaco Simons

BellamypBellamypark 2 - 4381 CJark 2 - 4381 CJ VlissingenVlissingen
tel.: 01tel.: 0118-412 132 - www18-412 132 - www.devissershaven.nl.devissershaven.nl

blinkersblinkersblinkersl
Dé specialist in vloeronderhoud

Blinkers schoonmaak- en onderhoudsbedrijf
reinigt vele soorten vloeren zoals:

marmoleum linoleum natuursteen
tapijt grind etc.

Vraag meer informatie via onze 
website of bel 06 422 222 51

www.smb-blinkers.nl

De boerderij die deel uitmaakte van de buitenplaats Hof Paauwenburg. De luchtfoto is vlak na de onderwaterzetting van Walcheren – eind
1944 - genomen. We zien dat het woonhuis aan de linkerzijde is ingestort. Dit deel is daarna niet meer herbouwd. 

(Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen)

Prent van Hof Swanenburg, uit de Visscher-Romankaart van Zeeland, 1655.

Onderaan de foto de waterpartij die onderdeel was van de tuin van Hof Swanenburg. De overige kreken zijn het gevolg van de inundatie
van Walcheren, eind 1944. De afbeelding is genomen vanaf de Nolledijk, ongeveer ter hoogte van de banen van tennisclub DOS.

Foto: Jaco Simons
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Uw advertentie in
de Klaver Vier?

Bel 0118-462860

Nieuw lid redactie 
Met de toetreding van Ellen Contant bestaat de
redactie van deze wijkkrant nu uit negen vrijwilli-
gers. Ellen is al actief in de wijk, als lid van de wijk-
raad. Journalistieke ervaring deed zij op bij het
Nieuwsblad voor het Noorden en bij Omroep
Zeeland.



Niet slopen maar bouwen
De meeste huurwoningen werden in het nabije verleden neergezet door woningbouwverenigingen, organisa-
ties die als doel hadden dit te doen zonder winstbejag en tegen zo laag mogelijke tarieven. 
Toen ons politieke bestel begrippen als winst en privatisering omarmde, werd ook de structuur van de sociale
woningbouw de nek omgedraaid, zoals dat ook is gebeurd met het openbaar vervoer, de energievoorziening en
de gezondheidszorg. 
Woningbouwverenigingen werden omgevormd tot stichtingen, met directies en raden van toezicht. Aan het
winstbegrip werden, net als bij andere voormalige nutsvoorzieningen en zelfs het onderwijs, de honoreringen
van het management en staffunctionarissen gekoppeld, al dan niet voorzien van leaseauto's en zetelend in
representatieve onderkomens. 
Zodoende is de woningbouwvereniging direct of indirect een projectontwikkelaar geworden - overgoten met een
ideëel sausje- met duidelijk commerciële belangen, zelfs al is er een inspraak hebbende huurdersvereniging. 
Hoe die door directies wordt ingepakt, bleek onlangs toen een ‘prestatie-afspraak’ tussen de gemeente
Vlissingen en de Stichting l’Escaut naar buiten kwam, die onder andere de sloop van bijna 600 huurwoningen
betekent. Het bestuur van de huurdersvereniging had dit niet met haar leden besproken, want men achtte zich
gebonden aan een embargo! Het logische gevolg is dat veel huurders een dergelijke club niet meer zien als hun
belangenbehartiger, maar als een willig instrument in handen van de directie.
En zo kan het dus gebeuren dat sympathiek ogende Paauwenburgse lage flats, die nog niet zo lang geleden
grondig zijn opgeknapt en waarvan er één zelfs van een lift is voorzien, slooprijp worden verklaard. Wie zich
afvraagt hoe dit mogelijk is, dient de locatie slechts te bekijken door de ogen van een projectontwikkelaar…
In 2007 geht’s los met de woningbouw, zo sprak burgemeester Anneke van Dok nog stoer in januari. Politiek
en maatschappelijk gezien komt de prestatie-afspraak tussen l’Escaut en de gemeente dus op een bijzonder
ongelukkig moment: de in het vooruitzicht gestelde nieuwbouw wordt voorafgegaan door alweer een sloopplan.
En als er iets is waar de Vlissingers niet op zitten wachten, dan is het nog meer kaalslag. Het middengebied ligt
er al een paar jaar als een desolate vlakte bij, terwijl de bouw van woningen al lang begonnen had moeten zijn.
En hoe lang, zo vragen velen zich af, zal het nog duren voordat het Scheldeterrein, van een puinvlakte is ver-
anderd in een stedelijk woongebied waar ook betaalbare huren worden gehanteerd? Even zovele vraagtekens
moeten worden gezet bij plannen als de Kom en de Kenniswerf. Hier aan toegevoegd het afnemende inwoner-
tal (er is zelfs een sterfteoverschot), de bezorgdheid binnen de makelaardij, de penibele financiële situatie van
de gemeente, het feit dat ook Middelburg fors bouwt en er is maar één conclusie mogelijk: alle inspanning
moet worden gericht op snel én creatief bouwen op de thans braakliggende terreinen in een uiterste poging het
tij te doen keren. In een dergelijke aanpak passen geen plannen om nóg meer te slopen!

Observaties door Jan van ’t Eiland

HET MAJORAAHET MAJORAATT
Voor alle informatie

omtrent zorg en de verbouwing
van de appartementen
aan de Troelstraweg.

Bemiddelen
een zaak van vertrouwen

* Bemiddelen in hypotheken
* Belastingaangiften voor particulieren
* Bemiddelen bij verzekeringen en taxaties
* Executeur Testamentair

Leen Rottier
Erkend Hypotheek Adviseur

Piersonstraat 1, 4384 HK Vlissingen
tel. 0118-471773 b.g.g. 06-29256177

E-mail: formula1@zeelandnet.nl
Van Hogendorpweg 58A
Tel. 0118-491391

Loopt u gerust eens binnen
op ons spreekuur:

maandag, woensdag en vrijdag
van 10.30 tot 12.00 uur

De Foto Van Fons

Voor al uw tuinaanleg en -onderhoud, zoals:
Sierbestrating, schuttingen, tuinhuisjes,
vijvers, gazons, snoeiwerk, enz. enz

Ook aanleg in samenwerking met de 
doe-het-zelver en onderhoud op contract.

Eigen heester/boomkwekerij,
Braamweg 15, Koudekerke

Bel voor informatie: Michel Paauwe
06-41420725 of 0118-553800.

Langeweegje 4 - 4371 EM Koudekerke

Is uw huiskamer te klein?
Ga dan naar uw wijkcentrum!
Alexander Gogelweg 59, 4384 EV Vlissingen

Flexibele mogelijkheden voor groeps-
activiteiten, feestelijke gebeurtenissen
en andere bijeenkomsten. Telefoon/Fax 0118 - 465454

Bij de Statenverkiezingen op 7 maart werd iedere kiezer
na het uitbrengen van zijn of haar stem in Open Hof
getrakteerd op een kopje koffie namens het bestuur van
de Stichting Wijkcentrum Paauwenburg. Vlissingen had
het wijkcentrum voor de eerste maal aangesteld als
stembureau in Paauwenburg. De reden is de nabijheid
van de vijf torenflats, waarvan een aantal bewoners min-
der goed ter been is. Bovendien was de vorige locatie
(voormalige schooltje De Vliedberg) verre van ideaal,
vanwege het ontbreken van goede verlichting en verwar-
ming. De geste van het stichtingsbestuur viel bij veel
Paauwenburgers in goede aarde, gezien de reacties, die
varieerden van: 'wat een leuk idee'; 'wat een service';
'wat lief aangeboden' tot: 'wij willen wat meer weten over
uw centrum'. Ook de leden van het stembureau waren
zeer te spreken over de gezellige sfeer die er heerste.

Geconcludeerd kan worden dat het centraal in de wijk
gelegen Open Hof een goede keus is geweest. Er werden
daar 1164 stemmen uitgebracht, waarvan er twee ongel-
dig waren. De opkomst in het Open Hof was verbazing-
wekkend hoog. Het opkomstpercentage voor heel
Vlissingen bedroeg 42.94 procent, terwijl het opkomst-
percentage in dit wijkcentrum van Paauwenburg 72.21
procent bedroeg. Dat was natuurlijk het hoogste per-
centage van alle Vlissingse stembureaus. Twintig procent
van de kiezers in het Open Hof had een oproepkaart
voor een ander stembureau. Het opkomstpercentage in

de andere twee Paauwenburgse stembureaus was aan-
zienlijk minder: 39.79 procent in het lokaal ROC
Zeeland (ingang Van de Bossestraat) en 46.61 procent
in de Theo Thijssenschool.

Omdat de linkse kiezers hun stemmen nu verdelen over
de Partij van de Arbeid en de Socialistische Partij is het
CDA in Vlissingen met 3242 de grootste partij, de SP is
tweede met 2712 stemmen, de PvdA derde met 2596
stemmen en de VVD vierde met 2362 stemmen.

In Paauwenburg is het beeld enigszins anders. Ook hier
is het CDA de grootste (583), maar in deze wijk is de
VVD tweede (573), de PvdA derde (448) en de SP vierde
(356). Opvallend is dat in het stembureau ROC Zeeland
de PvdA de grootste is met 153 stemmen, voor de SP
(149), het CDA (121) en de VVD (118). In het Open Hof
was het CDA (304) veruit de grootste, voor de VVD
(296), de PvdA (175) en de SP (129).In de Theo
Thijssenschool was de VVD (159) net winnaar voor het
CDA (158). De PvdA kreeg hier 120 stemmen en de SP
78.

Dat het op Internet nog steeds behelpen is met de web-
site van de gemeente Vlissingen bleek ook na deze ver-
kiezingen weer, want de Vlissingse uitslagen van de ver-
kiezingen voor de Provinciale Staten zijn nog steeds niet
op deze website te vinden.

Het baggerwerk in Paauwenburg nadert zijn voltooiing,
maar daarmee is het karwei nog niet klaar. Op veel 
plaatsen ligt nog allerlei rommel, grasvelden zijn kapot
gereden, bosschages ontworteld en bomen beschadigd.
Ook is er schade aan bestratingen, zoals het asfalt van
het wandelpad langs de watergang Chopinlaan, waar ook
diepe sporen zijn getrokken - zie foto - in de bermen.
Enige ruigheid was de baggeraars niet vreemd. Er wer-
den minstens twee bankjes omvergereden en volgens
een ooggetuige raakten twee graafmachines te water,
waarvan één tijdens de lunchpauze.

Jaap van Maldegem van de gemeente Vlissingen deelt
mee, dat een ronde zal worden gemaakt met de aanne-
mer. Wat op diens conto staat als opruimwerk en scha-
deherstel zal hij moeten uitvoeren. Overige zaken, die
niet des aannemers zijn, zullen in principe door de
gemeente worden hersteld, aldus Van Maldegem. Hier
klinkt dus de 'Vlissingse aarzeling' door als er geld nodig
is. 
In elk geval zullen de grasvelden- en stroken in april/mei
worden gefreesd en ingezaaid.

Foto: Sjaak van der Linde

Nog veel herstel nodig na baggerwerk

Veel stemmen in Open Hof


